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ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
 
ΜΕΡΟΣ Α’: ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ              50 μονάδες 
 

Κείμενο Ι: Οι Χάρτινοι γερανοί της Κάνα –  
Σταθμός τρένου για έναν μόνο επιβάτη 

 
Η Ιαπωνία διατηρεί ανοιχτό έναν ολόκληρο σταθμό τρένου για έναν μόνο επιβάτη. Η 

μαθήτρια Κάνα Χαράντα ζει σε μία περιοχή με μόλις 36 κατοίκους. Κάθε μέρα, παίρνει το τρένο, 
για να πάει στο σχολείο, 35 χιλιόμετρα μακριά. Είναι η μοναδική επιβάτισσα εδώ και τέσσερα 
χρόνια! 

Δεν θα την έλεγες και τυχερή την Κάνα, το μοναδικό παιδί στον οικισμό των 36 κατοίκων 
όπου ζει, αν μάλιστα μάθεις πόσο απομονωμένο και δύσβατο είναι το χωριό της, δίχως κανένα 
δρόμο να το προσεγγίζει. Γεννήθηκε σε ένα ξεχασμένο χωριό, όπου δεν ακούγεται άλλο τρεχαλητό 
εκτός από το δικό της, άλλος ήχος έξω από τα χλιμιντρίσματα των αλόγων ή το εύθραυστο τραγούδι 
της γιαγιάς Χιτόμι. Κι όταν δεν είναι αυτά, τότε είναι ο επίμονος αέρας το φθινόπωρο, το τρίξιμο 
του χιονιού στις στέγες τον χειμώνα ή το θρόισμα των φύλλων την άνοιξη και το καλοκαίρι.  

Κι έτσι θα περνούσε η ζωή στο χωριό, αν δεν ήταν το τρένο, που σταματούσε κάθε πρωί και 
κάθε απόγευμα παράλογα δυνατό, ογκώδες, επιβλητικό και θορυβώδες στον σταθμό 
υπενθυμίζοντας σε όλους πώς είναι η ζωή στην πόλη όπου πηγαίνει σχολείο η Κάνα. Γιατί η Κάνα 
ήταν η μοναδική επιβάτισσά του τα τελευταία χρόνια που πήγαινε σχολείο, το τρένο αυτό ήταν το 
δικό της τρένο. Αυτό το τρένο λοιπόν μαθεύτηκε τον τελευταίο καιρό ότι θα αραίωνε τα 
δρομολόγιά του από την επόμενη χρονιά, γιατί δεν το συνέφερε να κινείται με μόνο επιβάτη την 
Κάνα.  

“Να πάμε να ζήσουμε στην πόλη” είπε ένα βράδυ η Κάνα στη γιαγιά και τον παππού, αλλά 
αυτοί ούτε να το ακούσουν. Από την καινούργια χρονιά θα πήγαινε σχολείο μόνο τις μέρες που θα 
περνούσε το τρένο και θα συμπλήρωνε τα μαθήματά της στο σπίτι. Οι δάσκαλοί της θα 
κατανοούσαν.  

Την Κάνα δεν τη χωρούσε πια ο τόπος. Περπάτησε ως χαμηλά στη ρεματιά, εκεί που έκαναν 
τις φωλιές τους οι γερανοί1. Ήξερε πως, αν παρακαλέσεις έναν γερανό για κάτι που θες μ΄ όλη σου 
την καρδιά, θα σου την κάνει τη χάρη και θα γίνει η επιθυμία σου. Ο μπαρμπα-Γιούκο, βέβαια, 
έλεγε πως αυτό πιάνει μόνο αν φτιάξεις με τα χέρια σου χίλιους γερανούς οριγκάμι μέσα σε έναν 
χρόνο [για τον σκοπό σου]. Άρχισε [λοιπόν] να τους σχηματίζει [η Κάνα], διστακτικά και άτσαλα 
στην αρχή, πιο θαρρετά μετά, πιο καλοσχηματισμένους τους γερανούς που προορίζονταν να 
στολίσουν το τρένο εκείνο που [το κορίτσι] δεν ήθελε να πάψει να περνά. Αυξάνονταν οι γερανοί, 
που δεν ήξερε αν θα χωρούσαν πια στο δωμάτιό της και έτσι τους πέρασε ανά 25 σε κλωστές -40 
τέτοια σμήνη ήθελε και θα ΄φτανε τους χίλιους. Το ΄χε βάλει πείσμα να γίνει το δικό της.  

Ώσπου ήρθε η μέρα εκείνη που ολοκλήρωσε τα 40 σμήνη γερανών. Τα κρέμασε όλα σε μία 
μακριά βέργα που την κράτησε από τη μία ο μπαρμπα-Γιούκο και από την άλλη ο παππούς της, και 
περίμενε το τρένο που πλησίαζε ανύποπτο και αλαζονικό στη λιγοστή αποβάθρα του σταθμού, 
όπου εκείνη τη μέρα στεκόταν όλο το χωριό -36 άνθρωποι όλοι κι όλοι. Ανέβηκαν στο μοναδικό 
βαγόνι και έπιασαν να το στολίζουν με τα σμήνη των γερανών, ωσότου το φουρφούρισμά τους να 
σκεπάσει τον βρυχηθμό της μηχανής. Όσο για την Κάνα, κοιτούσε τους χάρτινους γερανούς της να 

                                                 

1 Ο γερανός είναι αποδημητικό πουλί. Το origami (η τέχνη του διπλώματος του χαρτιού σε διάφορα σχήματα, χωρίς 
όμως κόψιμο) με τη μορφή του πουλιού γερανός είναι το πιο αντιπροσωπευτικό και το περισσότερο διαδεδομένο 
στην Ιαπωνία. Το πουλί γερανός στην Ιαπωνία συμβολίζει την καλή τύχη. Ο μύθος λέει ότι, αν κάποιος διπλώσει 1000 
γερανούς σε χαρτί, όλες του οι επιθυμίες θα γίνουν αληθινές. 
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αιωρούνται στο άδειο βαγόνι, έτοιμοι πια να πετάξουν για άλλους τόπους, ξένους, κι ήξερε ότι θα 
της την έκαναν τη χάρη, θα συνέχιζε το τρένο το καθημερινό του πέρα δώθε. Θα συνέχιζε. 

(στους Φ. Μανδηλαρά & Ε. Κατσαμά. Απίθανες Ιστορίες. Πατάκης 2019, σσ. 27 κ.ε.) 
 

 
Κείμενο ΙΙ:  

Αφίσα του TEDx Thessaloniki 2013 

 
 
 

 
 
 

  

13. 4. 2013 
Ολύμπιον 

λεζάντα 
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1. Με βάση αυτά που καταλαβαίνετε από το κείμενο I να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις 
Σωστές ή Λανθασμένες (να γράψετε στο κουτάκι μπροστά στην καθεμιά ένα Σ ή ένα Λ) [10x2 = 20].  
  

  

 Σ 1. Στο χωριό της Κάνα δεν ζουν άλλα παιδιά. 

Λ 2. Η κοντινότερη πόλη βρίσκεται σε απόσταση 36 χιλιομέτρων από το χωριό της 

Κάνα. 

Σ 3. Το χωριό της Κάνα βρίσκεται στην εξοχή. 

Λ 4. Κανένας άλλος κάτοικος του χωριού όπου έμενε η Κάνα δεν μπήκε ποτέ στο 

τρένο. 

Σ 5. Αν η γιαγιά και ο παππούς της Κάνα υποχωρούσαν στην επιθυμία της να 

μετακομίσουν στην πόλη, θα απέμεναν στο χωριό 33 κάτοικοι. 

Λ 6. Αν είχαν αυτοκίνητο ο παππούς και η γιαγιά της Κάνα, θα μπορούσαν να 

οδηγούν μέχρι την πόλη για το σχολείο της Κάνα. 

Λ 7. Η Κάνα κατάφερε μόνη της να λύσει το πρόβλημα μετακίνησης στο σχολείο. 

Λ 8. Το πρόβλημα με το τρένο δημιουργήθηκε πριν από τέσσερα χρόνια. 

Σ 9. Η Κάνα πήγαινε στο σχολείο τέσσερα χρόνια, όταν δημιουργήθηκε το 
πρόβλημα με το τρένο. 

Λ 10. Ο μπαρμπα-Γιούκο είναι ο παππούς της Κάνα. 

 
 

2. Η  αφίσα (Κείμενο ΙΙ) θα μπορούσε και να έχει σχεδιαστεί, για να αποτυπώσει τη σχέση των 
ανθρώπων του χωριού μεταξύ τους και με την Κάνα. Ξαναδείτε την αφίσα σαν να έχει σχεδιαστεί, για 
να εκφράσει τη βασική ιδέα του κειμένου Ι, και μετά δώστε έναν δικό σας τίτλο στο κείμενο και μία 
δική σας λεζάντα στην αφίσα. [10] 
 
Ι Κείμενο – Τίτλος _____Όλοι για έναν / Η δύναμη της συνεργασίας /  Ένα χωριό συνεργάζεται για τη 

μετακίνηση της Κάνα στο σχολείο ____________________________________________________________ 

ΙΙ Κείμενο (Αφίσα) – Λεζάντα:  ____Η ισχύς εν τη ενώσει / Ενώστε τις δυνάμεις σας, για να πετύχετε τον 

στόχο σας  ______________________________________________________________________________ 

 

 

  30 1_20  2_10 
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3. Αποφασίζετε στο σχολείο σας να συνεργαστείτε με κάποιο σχολείο της Ιαπωνίας για έναν 
συγκεκριμένο σκοπό που αφορά / ενδιαφέρει πολλά παιδιά σε όλο τον κόσμο 
κατασκευάζοντας 500 χάρτινους γερανούς εσείς και 500 οι συμμαθητές σας στην Ιαπωνία.  
Γράψτε ένα μέιλ (email) προς έναν φίλο / μία φίλη σας όπου θα του/της εξηγείτε με κάποιες 
λεπτομέρειες (περίπου 200 λέξεις) τα παρακάτω: 
α. Ποιος είναι ο σκοπός για τον οποίο θέλετε να δουλέψετε; 
β. Πώς θα πραγματοποιήσετε το σχέδιό σας στο πλαίσιο της συνεργασίας των μαθητών από 
την Ελλάδα και την Ιαπωνία; 
γ. Πώς και πού θα παρουσιάσετε τους χάρτινους γερανούς; 
δ. Γιατί νομίζετε ότι αξίζει η συμμετοχή σας στη συγκεκριμένη δράση; 
[Προσοχή: Μη γράψετε το όνομά σας στο τέλος του μέιλ!]                                               [20] 
 
 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 
 
Α. Παρουσιάζω τον σκοπό: 

● τον προσδιορίζω με ακρίβεια  
● προσδιορίζω τη σύνδεσή του με πολλά παιδιά σε όλο τον κόσμο 

Β. Εξηγώ πώς θα πραγματοποιήσουμε το σχέδιό μας στο πλαίσιο της συνεργασίας των μαθητών από την 
Ελλάδα και την Ιαπωνία:  

● με ποιον τρόπο θα επικοινωνούμε 
● με ποιον τρόπο θα ετοιμάσουμε τους χάρτινους γερανούς 

Γ. Παρουσιάζω πώς και πού θα προβάλουμε τους χάρτινους γερανούς: 
● πώς και πού θα τους προβάλουμε εμείς στην Ελλάδα 
● πώς και πού θα τους προβάλουν τα παιδιά στην Ιαπωνία 

Δ. Εξηγώ τους λόγους για τους οποίους αξίζει η συμμετοχή μας στη συγκεκριμένη δράση: 
● προσδιορίζω με ακρίβεια έναν τουλάχιστον λόγο για τον οποίο αξίζει η συμμετοχή μου στη 

συγκεκριμένη δράση  

 

Περιεχόμενο 12 + Μορφή 8 
 

 
ΑΡΙΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ  max. 19-20 

● Έχει κατανοήσει πλήρως αυτό που του ζητήθηκε = απαντάει με ακρίβεια και στα τέσσερα ζητούμενα. 

● Όσα έγραψε ανταποκρίνονται πλήρως στην εκφώνηση = περιεχόμενο και λέξεις 

● Το περιεχόμενο είναι πλούσιο και ευφάνταστο = δεν μένει κοντά στο κείμενο, ξεφεύγει από τα τετριμμένα 

και επεξεργάζεται όσα γράφει. 

● Το κείμενο είναι πολύ καλά οργανωμένο και οι ιδέες διαδέχονται ομαλά  η μία την άλλη. 

● Η έκφραση και η διατύπωση είναι σωστές = δείχνουν πολύ καλό χειρισμό της γλώσσας. 

● Δεν κάνει ορθογραφικά λάθη. 

ΠΟΛΥ ΚΑΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ max. 16-18 
● Έχει κατανοήσει σε μεγάλο βαθμό αυτό που του ζητήθηκε = απαντάει ικανοποιητικά και στα τέσσερα 

ζητούμενα. 

● Όσα έγραψε ανταποκρίνονται σε μεγάλο βαθμό στην εκφώνηση = περιεχόμενο και λέξεις. 

● Το περιεχόμενο είναι ικανοποιητικό = όσα γράφει είναι σχετικά αλλά μάλλον κοντά στο κείμενο ή 

κοινότοπα. τα επεξεργάζεται όμως ικανοποιητικά. 

● Το κείμενο είναι καλά οργανωμένο και οι ιδέες διαδέχονται η μία την άλλη, χωρίς μεγάλη συνοχή. 

● Η έκφραση και η διατύπωση είναι σωστές, αν υπάρχουν λάθη δεν είναι σημαντικά. 

● Υπάρχουν κάποια ορθογραφικά λάθη, αλλά είναι ασήμαντα. 

ΚΑΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ max. 13-15: 
● Έχει κατανοήσει αυτό που του ζητήθηκε = όσα γράφει είναι σχετικά αλλά δεν είναι ακριβώς εστιασμένα στις 

απαιτήσεις της εκφώνησης/κάνει μόνο σύντομη αναφορά σε κάθε ζητούμενο. 
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● Το περιεχόμενο είναι καλό = όσα γράφει είναι σχετικά αλλά πολύ κοντά στο κείμενο και μάλλον κοινότοπα. 

τα επεξεργάζεται περιορισμένα και οι λέξεις είναι λίγο κάτω από το όριο. 

● Το κείμενο διαθέτει κάποια μάλλον επιφανειακή οργάνωση και οι ιδέες διαδέχονται η μία την άλλη, χωρίς 

συνοχή. 

● Εντοπίζονται εκφραστικά και συντακτικά λάθη.  

● Κάποια ορθογραφικά λάθη είναι σημαντικά. 

ΜΕΤΡΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ max. 10-12: 
● Κάπως κατανόησε αυτό που του ζητήθηκε = δεν είναι σχετικά όλα όσα γράφει.  

● Το περιεχόμενο είναι μέτριο = οι λέξεις είναι κάτω από το όριο, κάποια από όσα γράφει είναι σχετικά και 

απλώς τα αναφέρει, ενώ φαίνεται πως στην ουσία επεξεργάζεται το κείμενο.  

● Το κείμενο διαθέτει κάποια μάλλον επιφανειακή οργάνωση και οι ιδέες διαδέχονται η μία την άλλη, χωρίς 

συνοχή. 

● Εντοπίζονται εκφραστικά και συντακτικά λάθη.  

● Κάποια ορθογραφικά λάθη είναι σημαντικά. 

ΑΔΥΝΑΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ max. 07-09: 
● Λίγο κατανόησε αυτό που του ζητήθηκε = όσα γράφει λίγο συνδέονται με την εκφώνηση.  

● Το περιεχόμενο είναι πολύ περιορισμένο = οι λέξεις είναι πολύ κάτω από το όριο, λίγα από όσα γράφει είναι 

σχετικά ή αναδιατυπώνει το κείμενο. 

● Στο κείμενο δύσκολα αναγνωρίζονται τα μέρη και η λογική συνέχεια. 

● Πολλά εκφραστικά και συντακτικά λάθη.  

● Πολλά και σημαντικά ορθογραφικά λάθη. 

ΜΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ max. 02-06: 
● Ελάχιστα κατανόησε αυτό που του ζητήθηκε = όσα γράφει ελάχιστα συνδέονται με την εκφώνηση.  

● Το περιεχόμενο είναι πολύ φτωχό = οι λέξεις είναι πολύ κάτω από το όριο και όσα γράφει είναι μάλλον 

άσχετα ή αντιγράφει το κείμενο. 

● Στο κείμενο δεν αναγνωρίζονται τα μέρη και η λογική συνέχεια. 

● Πολλά εκφραστικά και συντακτικά λάθη.  

● Πολλά και σημαντικά ορθογραφικά λάθη. 

 

 

  
20 
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ΜΕΡΟΣ Β’: ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ - ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ      50 μονάδες 

 
1. α. Διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω ρηματικές φράσεις που χρησιμοποιούνται ίδιες ή 
διασκευασμένες σε σχέση με το κείμενο και μετατρέψτε τες σε ονοματικές, 
π.χ. η Κάνα γεννήθηκε σε ένα ξεχασμένο χωριό (ρηματική φράση)  
⇨ η γέννηση της Κάνα σε ένα ξεχασμένο χωριό (ονοματική φράση).                             [5]                                                                                                                                                                                      
 
Η Ιαπωνία διατηρεί ανοιχτό έναν ολόκληρο σταθμό τρένου για έναν μόνο επιβάτη.  
_Η διατήρηση από την Ιαπωνία / στην Ιαπωνία ενός ολόκληρου σταθμού τρένου ανοιχτού για 
έναν μόνο επιβάτη___ 
 
Χαρακτηρίζουν τυχερή την Κάνα.  
__Ο χαρακτηρισμός της Κάνα ως τυχερής____________________________________________ 
 
“Να μετακομίσουμε στην πόλη” πρότεινε ένα βράδυ η Κάνα στη γιαγιά και τον παππού. 
Η Κάνα πρότεινε ένα βράδυ στη γιαγιά και στον παππού _τη μετακόμισή τους στην πόλη_____ 
 
Κατασκεύασε χίλιους γερανούς οριγκάμι. 
__Η κατασκευή χιλίων γερανών οριγκάμι____________________________________________ 
 
Ολοκλήρωσε τα 40 σμήνη χάρτινων γερανών. 
__Η ολοκλήρωση των 40 σμηνών χάρτινων γερανών___________________________________ 
 
β. Κατά τρόπο ανάλογο με το παράδειγμα μετατρέψτε τις παρακάτω ονοματικές φράσεις σε 
ρηματικές, 
π.χ. ο επίμονος αέρας (ονοματική φράση) ⇨ ο αέρας επιμένει (ρηματική φράση).                 [5]                                                                         
 
ένα ξεχασμένο χωριό 
___ένα χωριό που ξεχάστηκε______________________________________________________ 
 
τα χλιμιντρίσματα των αλόγων  
___τα άλογα χλιμιντρίζουν________________________________________________________ 
 
το τρίξιμο του χιονιού στις στέγες τον χειμώνα 
__το χιόνι τρίζει στις στέγες τον χειμώνα ____________________________________________ 
 
το θρόισμα των φύλλων την άνοιξη και το καλοκαίρι 
__τα φύλλα θροΐζουν την άνοιξη και το καλοκαίρι_____________________________________ 
 
τον βρυχηθμό της μηχανής 
__η μηχανή βρυχάται____________________________________________________________ 
 

                                                                                                                                                     [5+5 = 10]         

                 

 

 

 

10 
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2. Αξιοποιώντας ως πρώτο συνθετικό την πρόθεση (συν-), που συνδέεται με την αφίσα, να 

συμπληρώσετε τα κενά δημιουργώντας σύνθετα που έχουν ως δεύτερο συνθετικό το θέμα των 

λέξεων της παρένθεσης. Όπου χρειάζεται προσθέστε τόνο.                              [10] 

 
Οι συγγραφείς της ιστορίας, Φίλιππος Μανδηλαράς και Ελένη Κατσαμά, συνεργάζονταν έναν 
μήνα για τη δημιουργία της. (γράφω, ουσιαστικό || εργάζομαι, ρήμα – παρατατικός) 
Τελικά συνέθεσαν μια ιστορία με συνοχή. (θέτω, ρήμα – αόριστος || έχω, ουσιαστικό) 
Σύμφωνα με την ιστορία στο χωριό της Κάνα ζούσαν γερανοί. (φωνή, επίρρημα)  
Η Κάνα συγκατοικούσε με τη γιαγιά και τον παππού της .  μετά από την άρνηση των συγγενών της 
να μετακομίσουν στην πόλη, το κορίτσι συμβουλεύτηκε τον μπαρμπα-Γιούκο, για να αντιμετωπίσει 
το πρόβλημά της. (κατοικώ, ρήμα – παρατατικός || γένος, ουσιαστικό || βουλή, ρήμα – αόριστος) 
Σύσσωμο το χωριό έδωσε συγχαρητήρια στην Κάνα για την επιτυχία της. (σώμα, επίθετο || χαίρω, 
ουσιαστικό) 
 

3. Να συμπληρώσετε τα κενά                                                                                                       [5+5 = 10] 

α. με αντώνυμα της υπογραμμισμένης λέξης στον κατάλληλο τύπο: 
 
Δεν θα την έλεγες και τυχερή την Κάνα. αντίθετα θα την έλεγες άτυχη. 
Πόσο δύσβατο είναι το χωριό της. δεν είναι σε καμία περίπτωση προσβάσιμο / προσιτό. 
Το μηχάνημα είναι θορυβώδες. δεν είναι αθόρυβο. 
Τα δρομολόγιά του θα αραίωναν, δεν θα πύκνωναν.  
Το τρένο πλησίαζε, δεν απομακρυνόταν. 
 
β. με συνώνυμα της υπογραμμισμένης λέξης στον κατάλληλο τύπο: 
 
δίχως κανένα δρόμο να το προσεγγίζει = κανένας δρόμος δεν το πλησίαζε.  
Γεννήθηκε σε ένα ξεχασμένο χωριό = το χωριό της Κάνα ήταν λησμονημένο. 
ο επίμονος αέρας = ο ασταμάτητος αέρας  
στη λιγοστή αποβάθρα = στη μικρή / μικροσκοπική αποβάθρα  
έπιασαν να το στολίζουν = άρχισαν να το στολίζουν  
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4. Σε κάθε ομάδα λέξεων βρείτε τη λέξη που δεν ταιριάζει γραμματικά ή συντακτικά  με τις υπόλοιπες 

(βάζοντας ένα x στο αντίστοιχο τετραγωνάκι) και αιτιολογήστε την επιλογή σας, όπως στο παράδειγμα: 

κοινές      ευχάριστες      πολύτιμες       υπογραμμισμένες    ☒ 
 

Δεν ταιριάζει, γιατί είναι μετοχή, ενώ οι άλλες είναι επίθετα. 
[5x2 = 10]  

 

Δεν θα την έλεγες ☒ τυχερή την Κάνα            το μοναδικό παιδί     στον οικισμό  

___είναι αντωνυμία, ενώ τα άλλα άρθρα________ 
 

έναν μόνο επιβάτη    με μόλις 36 κατοίκους  35 χιλιόμετρα μακριά  σε μία μακριά βέργα  ☒ 

___είναι επίθετο, ενώ τα άλλα επιρρήματα_______ 
 

εκεί όπου ζει ☒  το τρένο που στάθμευε      κάτι που θες           τους γερανούς που πετούσαν   

___είναι επίρρημα τοπικό, ενώ τα άλλα η αναφορ. αντων._ 
 
με την καρδιά σου                                                                                         θα σου την κάνει τη χάρη ☒  
θα γίνει η επιθυμία σου                                                                                                       με τα χέρια σου   
 
___είναι αδύνατος τύπος προσωπικής αντωνυμίας, ενώ τα άλλα κτητικές αντωνυμίες_ 
 

αν μάθεις, θα εκπλαγείς                                                                                                  πιάνει, αν φτιάξεις    

δεν ήξερε αν θα χωρούσαν ☒                                                              αν δεν ήταν το τρένο, έτσι θα ζούσαν  

 
___είναι πλάγια ερωτηματική πρόταση, ενώ οι άλλες υποθετικές_________ 
/ (για την πρόταση: “αν δεν ήταν το τρένο”) είναι αποφατική πρόταση, ενώ οι άλλες καταφατικές 
 

 

  

10 



9 

 

5. Προσέξτε το παρακάτω παράδειγμα: 
Προτιμά το γάλα του παγωμένο – κρύο – χλιαρό – ζεστό – καυτό. 

Τα επίθετα παρουσιάζονται σε μία κλίμακα από την πιο χαμηλή στην πιο υψηλή θερμοκρασία.   
 
Κατά τρόπο ανάλογο τοποθετήστε στη Στήλη Α τους παρακάτω επιρρηματικούς 
προσδιορισμούς σε μία κλίμακα από τον πιο αδύναμο (1) προς τον πιο ισχυρό (5).  
 
Έπειτα, στη Στήλη Β, καλύψτε τα κενά με τους κατάλληλους τύπους από τους τρεις βαθμούς 
του «λίγο» και του «πολύ» (ή κάποιο συνώνυμό τους), ώστε το νόημα να αντιστοιχεί σε αυτό 
της στήλης Α.  

 [10] 
 
 

Στήλη Α Στήλη Β 

με αυτοπεποίθηση – διστακτικά – θαρρετά –  
με απόλυτη σιγουριά –  
δειλά-δειλά 

Βαθμοί του «λίγο» και του «πολύ» 

Η Κάνα κατασκεύαζε τους γερανούς δειλά-
δειλά. 
 

Πίστευε στο αποτέλεσμα της προσπάθειάς της 
ελάχιστα. 
 

Η Κάνα κατασκεύαζε τους γερανούς 
διστακτικά. 
 

Πίστευε στο αποτέλεσμα της προσπάθειάς της 
λίγο. 
 

Η Κάνα κατασκεύαζε τους γερανούς θαρρετά. 
 

Πίστευε στο αποτέλεσμα της προσπάθειάς της 
πολύ / αρκετά. 
 

Η Κάνα κατασκεύαζε τους γερανούς με 
αυτοπεποίθηση. 
 

Πίστευε στο αποτέλεσμα της προσπάθειάς της 
περισσότερο / πολύ. 
 

Η Κάνα κατασκεύαζε τους γερανούς με 
απόλυτη σιγουριά. 
 

Πίστευε στο αποτέλεσμα της προσπάθειάς της 
πάρα πολύ. 
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